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Вважається, що прообраз сучасного кольдкрему, створив римський лікар Гален (ІІ 

століття н.е.). Його склад містився бджолиний віск, який виконував функцію 

емульгатора, що дозволяло змішувати олії та олійні компоненти з водою і не давати 

масі розбиватись на фракції. В подальшому, Гален став додавати до своїх творінь ще й 

воду настояну на квітах, в першу чергу трояндах. 

Розвиток косметологічної галузі, як ми її собі уявляємо, почався разом з успіхами 

хімічної та фармакологічної промисловості. Саме в ХІХ столітті асортимент 

косметичних засобів почав жваво розширюватись. 

Одним з таких засобів, став крем Pond’s. Вперше він був виготовлений в 1846 році 

американським хіміком Тероном Пондом. В якості основної активної речовини було 

взято екстракт ліщини, який не лише заспокоює шкіру, але й відбілює та вирівнює її. 

В цей же час, значно змінюється рецептурна формула самого кольдкрему. Так можна 

було купити крем, в якому мигдальна олія була замінена вазеліном. Це дозволило 

значно подовжити термін придатності засобу. Згодом до його складу додали тетраборат 

натрія. 

Але справжня революція в косметології, відбулась в ХХ столітті. 

Нарешті був винайдений емульгатор, що дозволяв створювати стійку водно-олійну 

емульсію. Згодом рецептура була викуплена фармацевтом на ім’я Оскар Тропловіц, він 

же був і головою компанії «Баєрсдорф». Так з’явилась можливість придбати перший у 

світі крем для шкіри з великим терміном зберігання - Nivea (лат. — «білосніжний»). 

https://matix.com.ua/koreiska-kosmetyka/kremy-dlia-oblychchia.html


 
В 1960-х роках вчені встановили, що однією з причин старіння шкіри є дефіцит 

колагену – білку, що забезпечує її пружність та еластичність. Відповідно, почалось 

масове виробництво засобів з вмістом цього компоненту. 

Одночасно з цими подіями, з’ясували, що важливу роль у справі підтримки краси та 

молодості шкіри, відіграє антиоксидант, який стимулює регенерацію шкіри – коензим 

Q10. Цей компонент є незамінним в процесі синтезу колагену, еластину, гіалуронової 

кислоти. 

Розвиток і ускладнення косметичних формул, спричинили появу терміну 

«космецевтика». 

Космецевтика – як індустрія, стала наслідком поєднання досягнень фармацевтики та 

косметології. Головне завдання космецевтики – розробка, створення та масовий випуск 

дієвих засобів для вирішення особливих проблем, дефектів та недоліків шкіри. 

Склад кремів 

Структура компонентів кремів залежить від їхнього призначення. Косметичні засоби 

для обличчя розподіляють на три групи:  

- жирові, емульсійні, безжирові креми. 

Жирові креми 

Як правило, містять лише жири та жироподібні компоненти. До них відносяться 

очищаючі, захисні засоби, а також косметичні продукти для засмаги та масажу. 

Вони містять гідрогенізовані тваринні жири, рослинні та мінеральні олії, бджолиний 

віск, парафін, гліцерин, ланолін, церезин, стеарин, спермацет, білкові речовини, 

фосфоліпіди, казеїн, емульгатори та біологічно активні речовини, такі як ферменти, 

вітаміни та інші. 

Емульсійні креми 

Емульсійні, так само як і жирові креми містять воду. 

Додавання води до жирів, покращує всотування засобу, його охолоджувальні 



властивості, посилює його ефективність. Вода надає засобу косметичний білий колір, 

непрозорість та типову консистенцію. 

Сьогодні особливою популярністю користуються рідкі креми (молочко). Такі засоби 

складаються на 10% з жироподібних речовин та на 90% з води. 

Безжирові (знежирені) креми 

Тонкодисперсні водяні суспензії жирних кислот, восків або колоїдів (гідрозолів, желе). 

Такі засоби взагалі, або майже не містять жирових чи жироподібних речовин. Їхньою 

основою є білкові чи вуглеводні полімери, які у поєднанні з водою, гліцерином, 

спиртом та іншими речовинами утворюють пов’язану дисперсну систему. 

Найбільш поширені інгредієнти що входять до складу кремів 

Інгредієнти Вид Призначення 

Cetyl, Stearyl, Cetearyl Alcohol; 

Propylene glycol/Цетиловий, 

стеариловий, цетеариловий 

спирти; Пропиленгліколь 

Транспортуючі 

речовини 

Сприяють більш глибокому 

проникненню активних речовин в 

тканини шкіри 

Triclosan/Триклозан 
Антибактеріальна 

речовина 

Використовується в якості 

протизапального компоненту 

Triethanolamine 

(TEA)/Триетаноламін  
Стабілізатор 

Поверхово-активна речовина, що 

забезпечує стабільну структуру 

засобу і дає йому розпадатись на 

воду та олію 

Butylated Hydroxyanisole 

(BHA), 

Butylated Hydroxytoluene 

(BHT)/Бутилгідроксианизол, 

Бутилгідрокситолуол        

Хімічні 

антиоксиданти 

Використовуються в якості 

консервантів 

Phthalates 

(DBP, DEP)/Фталати 
Стабілізатори 

Надають особливу м’якість. 

Токсичні для людини речовини. 

Preservatives, Parabens        
Консерванти, 

Парабени 

Унеможливлюють розмноження 

мікроорганізмів (бактерій) в засобі, 

упереджують шкірні захворювання 

Fragrance Ароматизатори 
Віддушки, що надають засобу 

запах 

Glycerin/Гліцерин 
Зволожуючий 

компонент 

Постачає вологу з нижніх шарів 

шкіри у верхні шари, допомгає 

підтримувати  та зберігати 

захистний шар клітин шкіри 

Mineral oil/Минеральна олія Олія 

Убезпечує шкіру від втрати вологи; 

створена на її поверхні плівка 

уповільнює випаровування, за 

рахунок чого шкіра виглядає більш 

зволоженою 

Urea/Сечовина або карбамід 
Натуральний 

компонент 
Має зволожуючий ефект 

Hyaluronic Acid/Гіалуронова 

кислота    пом’якшує шкіру 

Натуральний 

компонент 

Входить до складу епітеліальної та 

з’єднувальної тканин, покращує 

структура дерми, зволожує 



Collagen/Колаген Білок 

Білок з’єднувальних тканин 

организму; має разглажувальну та 

зволожувальну дію 

Ceramide/Цераміди Жирні кислоти 

Відновлюють пошкодження в 

міжклітинній структурі, 

спричинені шкірними 

захворюваннями та зовнішніми 

впливами 

Lecithin/Лецитин 
Живильна 

речовина 

Пом’якшує шкіру та допомагає 

біологічно активним компонентам 

просочуватись в глибокі шари 

епідермісу 

Retinol/Ретинол 
Жиророзчинний 

вітамін Групи А 

Допомагає долати вікові зміни в 

шкірі. В великих кількостях може 

викликати почервоніння та 

подразнення 

Coenzyme Q10 /Коензим Q10 Антиоксидант 

Стимулює синтез колагену та 

захищає клітини від передчасного 

старіння 

Elastin/Еластин        Білок 
Відповідає за пружність та 

еластичність тканин шкіри 

Nicotinamide/Ніацинамид Вітамін В3 
Долає сліди постакне, вирівнює тон 

шкіри, роблячи її світлішою 

Dimethylamino-ethanol 

(DMAE)/Диметиламіноетанол 
Хімічна сполука 

Присутній правктично в усіх 

антивікових засобах. Допомагає 

здолати ознаки старіння шкіри 

Beta Hydroxy Acid (BHA)/бета-

гідроксі-кисолоти 
Кислоти 

Допомагає розчиняти змертвілі 

клітини, має пом’якшувальну та 

протизапальну дію на шкіру 

Alpha Hydroxy Acid 

(AHA)/альфа-гідроксі-

кисолоти 

Кислоти 

Сприяють виробленню колагену, 

зволожують шкіру, долають 

зморшки. 

До гих відносяться: молочна, 

гліколієва, лимонна, мигдальна 

кислоти. При сильні концентрації 

викликають почервоніння та 

подразнення 

Види кремів за місцем застосування 

Креми розрізняють за призначенням та місцем застосування. Різні ділянки шкіри 

потребують різного догляду в залежності від: 

 товщини та ефективності захисного шару шкіри (епідермісу); 

 доступності впливу зовнішніх факторів; 

 схильності до швидкого старіння. 

ДЗ: ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ  ТА ТАБЛИЦЮ 


